
دد دح ق...  هذا له، انقا دل وإذا ال دم لل ق دعا دخ دلمهم ال ضض ع بماذا؟ عام دوا تت ممما لكن بال
لل ذذ ضط ول الناس على يستكبر ل هو نفسه ضي ذم تقمهم الناس يغ ذذل ل ولكنه ح ي
لمهم.

ضيستفاد تن الكريمة الية هذه ذمن و صصف ب أ دع تت ذلديد في ال لق ذ ق ذمممن لديممس الت طريمم
ذله:  المؤمندين؛ ضجد)) يستكبرون ل (( وهمذلقو ذبدين في  ويو ذص فمي المتع

دجد التقلديد ضر دمن فديمهم يو ذب لك دض إذا الح ق دعن يست ذر دبى، علديه ضع قممول ضربه دأ
تلديه، من وكذا كذا فلن عع وهذا ضمق لو دبار ذمن دن لك ذت لس الح ق. دعن ال

دفاد  دت لس ضي صم الكريمة الية ذمن و دذ ضضا:  تر دمن أي دص ذيه على دأ أيممن ذمممن بباطل رأ
دخذ؟ لؤ ذمن)) يستكبرون ل (( وهم ضت دل إذا دمن الناس   ضل دقمما يمكممن ل قممو

دزل أن دنا دت دلو عنه دي دن و ل ق، دبا دح ذر ف أن الواجف ب الستكبار، ذمن نوع وهذا ال لعمم دت
دشر وأنك نفسك ضتك وأنه دب ضفو للممم ي ذع تممما ال ضنا ذإ دديا لسمم تممما ذن ضل وإ لمه ضتممك نعممم، دج ضفو وي

ضضا ضصممول أي ضو ديممة إلممى ال دغا ضكممون قممد ال للممم عنممدك دي ضصممك لكممن ذع ضق لن ذكديممر دي لف تت ال
صمل دأ دت لم ع وال دج تلة بدين وال ذد دل ضج ذلك أشبه وما ا دتا لح دت تف ق أن إلى دف . نعم ضتو

آخممره )) إلممى المضنناجع عننن جنننوبهم (( تتجافىتعممالى:  قممال ثم
ضة الية هذه ذمن ضيستفاد دل ذضدي ذم ف دديا تن اللديل؛ ذق درها تعالى الله دل ددياق في دذك ذسمم
لد ح دم دلق هذا المضاج ع) لكن عن جنوبمهم (تتجافى الم لط ذل دقديد ا بمما بماذا؟ ضم
دء ت دم ل أن يعنممي السممنة بممه جمما ضقممو د ع دي ذمديمم عممن جنمموبمهم تتجممافى اللديممل، ج

ضدود في المضاج ع فممي يوجممد مما خطممأ نعممر ف وبمهذا السنة، به جاء ت ما ضح
ضا أن من الوعظ كتف ب سممنة، أربعديممن العشاء بوضوء الفجر صل ة صلى فلن
صمملى الرسممول منممه تممبرأ هممذا خطأ هذا اللديل يقوم اللديل نام ما أنه يعني
اللديممل أقمموم أحممدهم: أنمما قال الذين للجماعة فقال وسلم علديه الله
مم أنا :( أماقال أنام ول بب فمن وأنام فأقو غغ سنننتي عننن بر

هممذه يكتبممون الممذين الوعمماظ هممؤلء مشممكل ) لكممن مني فليس
أن ولممو الباطل في يرغبونمهم لكن الناس يرغبوا أن يريدون الكتف ب
ذصر الناس ضت لق والسمملم الصممل ة علديممه اللممه رسول عن صح بما لمهم ا

عنممدما لكممن لسممتقاموا، الصالحة العمال ومن والنذار التبشدير من
بوضموء الفجمر صمملى سمنة أربعديمن علديمه ضينثنممى الرجمل هممذا أسمم ع
وأصملي علديمه أنما مما علممى أنا أبقى خل ص هذا ذمن أنا أين العشاء

إل يجممف ب ول ركعممة، تصمملي ركعممة أقله والوتر ركعتدين، العشاء سنة
ذجممف ب ول الفاتحممة، علممى أقتصممر الفاتحممة قممراء ة ربممي سممبحان إل ي
الركمموع فممي مممر ة العظديممم ربممي وسبحان السجود في مر ة العلى
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ضا السنة لمهم بدينت الناس أن لو لكن وأمشي، أيضا علديمها أقتصر حق
ضا بمها لكفى نعم. واعظ
ربهننم :(( يدعونلقمموله الممدعاء؛ الكريمة: فضديلة الية فوائد ومن
.((

والعامممل للممداعي أيضمما وللعامممل للممداعي ينبغممي فوائدها: أنممه ومن
ضئه يكممون أن العابممد ضته دعمما لقمموله: والرجمماء؛ الخممو ف بديممن وعبمماد

)). وطمعا (( خوفا
((لقوله:  الله؛ رزقك مما النفاق الكريمة: فضديلة الية فوائد ومن 

ذكرنمماه الممذي التفصممديل حسف ب  على)) ينفقون رزقناهم ومما
. التفسدير في
بفالتعالى:  قال ثم مم ((  بل عع سس بت عف بي بما بن غف عخ عم مأ مه عن بل غة غمنن رر نن مقنن مينن عع بأ

ءء بزا بما بج منوا غب بن بكا ملو بم عع علممى دلديممل اليممة هممذه فممي] 17[السجد ة:)) بي
مننا نفس تعلم (( فالقمموله:  مممن يؤخممذ؟ أيممن مممن الجنممة نعديم عظم

علممى يممدل البمهممام أن شممك ل  هممذا)) أعيننن قنرة منن لهنم أخفني
التفسدير. في قلنا كما التضخديم

المممأكول فممي العديممن قممر ة مممن الجنممة فممي الكريمممة: أن الية فوائد ومن
ضكو ح والملبوس لن دم دكن والمم لسمم دم هممذه كممل لن البممال علمى يخطمر ل مما وال

تقر الربعة الشاعر:  قال العدين بمها ت
ضس                        ضلب تر عباء ة و من إلي أحف ب                         عديني وتق

الشفو ف لبس
نعم. 

ضل الية فوائد ومن المممؤمندين علممى العباد على وجل عز الله الكريمة: فض
ضله تقمهممم أن السمماب ق واللحمم ق، السمماب ق فضمم دف الصممالح، والعمممل لليمممان دو

ءء عمله، على جعله  عمله على الجزاء هذا جعل أن واللح ق بمننا (( جزا
تن)) يعملون كانوا عمممل علممى جزاء كأنمها الجنة في التي النعم هذه  كأ

ضء حقديقة هي بل لمهم عممز اللممه من الفضل أن فديه لكن لمهم عمل على جزا
ءءلقوله:  أنفسمهم؛ على منمهم فضل كأنه علديمهم وجل كننانوا بمننا (( جزا

ضل يعملننون )) السحسننان إل السحسننان جننزاء (( هننلقمموله:  )) منثمم
رنقوله:  ومنه الجزاء لحسان العمل إحسان غإ بذا ((  بن به عم بكا مكنن ءء بل بزا بجنن
بن بكا عم بو مك مي عع ءرا بس مكو عش الحمديممد بالسممعي علديمهم ] يمن22[النسان:)) بم

صن نعم علديه يشكرهم ثم ضم يقول: أجازيكم ثم للمهداية بالتوفدي ق هنا علديمهم دي
. وجل عز  الله نعمة تمام ذمن أنه شك ل وهذا عمل على
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عنتعالى:  قال ثم بم بف بأ بن ((  ءنا بكا غم عؤ عن مم بم بن بك ءقا بكا غس بن ل بفا موو بت عسنن بي
ومممن؟ المممؤمن بدين مساوا ة ل أنه تقرير الية هذه في] 18[السجد ة:))

لمكممن ل أمممر هممذا وأن والكممافر، كننان كمننن مؤمنننا كننان (( أفمننن ضي
المسننلمين (( أفنجعلأخرى:  آية في تعالى الله قال  وقدفاسقا))

دفه ذمن  هذا)) تحكمون كيف لكم * ما كالمجرمين الخطممأ ومن الس
(( أفمن كممالمؤمن الفاسمم ق أو كممالمجرم المسلم نجعل أن الحكم في

)). فاسقا كان كمن مؤمنا كان
عر المؤمن الكريمة: أن الية فوائد ومن ض ق كممان ولو الفاس ق من خدي الفاسمم

دم ضا أعظ (أفمممن) العممموم، مممن نأخممذه؟ أين من الخل ق عند الدنديا في جاه
دمن) هذه يمكممن ل العممموم، صممديغ ذمممن الستفمهام وأسماء استفمهام اسم (

ضظمت ولو كالمؤمن يكون أن فاس ق لي ممما الدنديا من نال ولو الدنديا، به ع
.... يستوون ل كالمؤمن لديس فإنه ينال

رماتعالى:  قال ثم  بأ بن ((  غذي رل منوا ا بم ملوا آ غم بع غت بو بحا غل رصا عم ال مه بل مت بف رنا بج
بو ى عأ بم عل ءل ا مز بما من منوا غب بن بكا ملو بم عع فمننأواهم فسننقوا الننذين وأما * بي

ضيستفاد النار فممي ل الكممافر ضيسمماوي ل المممؤمن أن الكريمممة اليممة من )) 
وأممما فاسمم ق، وهذا مؤمن هذا فظاهر العمل أما نعم، جزائه في ول عمله

تدين الجزاء جنمما ت لمهممم الصممالحا ت وعملمموا آمنمموا الفرق: الممذين الله له فب
وهذا. هذا بدين وفرق النار مأواهم وأولئك المأوى،

ذمن لقمموله: الصممالح؛ بالعمممل إل يتممم ل اليمممان الكريممة: أن الية فوائد و
العقديممد ة ضمجرد يكفي  فل)) الصالحات وعملوا آمنوا الذين (( فأما

صالح. عمل من بد ل بل
جنننات (( فلهننملقمموله:  الجنممة؛ الكريمة: إثبا ت الية هذه من ويستفاد
القديامة؟ يوم توجد أو موجود ة هنا هل  لكن)) المأو ى
: موجود ة.الطالف ب
ضض فعممل  وهو)) للمتقين (( أعدتتعالى:  لقوله : موجود ة؛الشديخ ممما

نعم.
ذرهمما؛ الجنة منازل الكريمة: طديف ب الية فوائد ومن (( فلهملقمموله:  ومق

دي أن إل النسان يتمنى ل التي الجنا ت  يعني)) المأو ى جنات إلديمهمما، يأو
وعملمموا آمنمموا الممذين إل ينمماله ل لكممن المممأوى هذا يتمنى أحد كل المأوى

الصالحا ت.
تنعمون بما ضيكرمون الجنة أهل الكريمة: أن الية فوائد ومن يكرم كما به ضي

مممن الضممديف يجممده ممما  وتعلمممون)) (( نزللقمموله:  بضممديافته؛ الضممديف
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ذرم إذا نفسه في السرور عاديمما الطعممام له يقدم الذي بخل ف بالضديافة ضأك
الممذي لكممن أهمديممة، له ما ضمعتاد شيء أنه يرى عاديا الطعام له يقدم الذي
ذضديافة له ضيقدم ترم رجل وكأنه ك دكمم تلممذذه ممم ع نفسممه فممي يجممد ومحممترم ضم

ضا يجد الجسدي التلذذ بالطعام ضة تلذذ ضا نفسممدية وراحمم سممماه ولمهممذا وإكراممم
)نعم.) (( نزلتعالى:  الله

(( بمالقمموله:  العمممل؛ جنممس مممن الجزاء الكريمة: أن الية فوائد ومن
ءل يعملون كانوا .)) يعملون كانوا بما )) (( نز

بسقوا الذين (( وأماتعالى:  قال ثم ن يسمتفاد آخمره  إلى)) بف اليمة م
ذلمك دون وفسم ق الكفمر، وهمو أكمبر نوعان: فسم ق الفس ق الكريمة: أن

المعاصي. وهو
فسننقوا الننذين (( وأمالقوله:  النار؛ مأواهم الكفار فوائدها: أن ومن

. )) النار فمأواهم
 ...: الطالف ب
قمموله منثممل الملممة، عممن مخممرج لديس آخر قسم هناك هذه، : طديف ب الشديخ

بعنند الفسننوق السننم بئننس باللقنناب تنننابزوا  (( ولتعممالى:
النممار فلمهممم يقممل )) ولممم النار فمأواهم : ((قال هنا  نعم،)) اليمان

تكممون أن يحممف ب ل أحممد كممل النممار لن الفممرض المأوى، نار فلمهم أو مأوى
عل الجنة الول بخل ف مأواه، فل، هممذا وأممما المممأوى، هي تكون أن يحف ب ك

بمنن ((فأمننا منثممل اليمما ت بعض في يختلف قد الفرق هذا كان وإن نعم،
بر طغى بث بوآ بة *  بيا بح عل بيا ا عن دد * وأمننا المننأو ى هنني الجحيننم * فإن ال

هنني الجنة * فإن الهو ى عن النفس ونهى ربه مقام خاف بمن
ومناسممبة ضمعادلممة مقممام المقممام هنمما مقممال، مقممام لكل  لكن)) المأو ى

(( فمأواهمقممال:   وهنمما)) المأو ى (( جناتقال:  بدينمهما فرق ولمهذا
ضا أن ضذكر ما معادلة، هناك فلديس هناك  أما)) النار لنفسمممهم يدعون قوم
نعم. ذلك، الله فأنكر  الح ق... أنمهم

ض ت الية فوائد ومن نقول النننار ((فمننأواهملقمموله:  النار؛ الكريمة: إثبا
؟[كذا]القديامة يوم موجود ة لديست ول الن موجود ة  وهي))

: موجود ة.الطلبة
 نعم.)) للكافرين (( أعدت الدلديل : موجود ة،الشديخ

بممالخروج ضيمنممون لكونمهم النار أهل عذاب الكريمة: شد ة الية فوائد ومن
ضيرفعون  نعم؟ أنمهم ظنوا إذا حتى اللمهف ب بمهم يرتف ع و
...: الطالف ب
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يخرجننوا أن أرادوا (( كلمننايقول:  فديمها أعديدوا يخرجون : أنمهم الشديخ
 نعم.)) فيها أعيدوا منها
ذمن ضا: أن الكريمممة اليممة فوائممد و العممذب بديممن لمهممم ضيجممم ع النممار أهممل أيضمم

النننار عننذاب (( ذوقوالمهممم:  يقول بالتوبديخ القلبي والعذاب الجسمي
 .)) تكذبون به كنتم الذي

عمتعممالى:  قال ثم مه رن بق غذي من بل بو بن ((  غب غمنن بذا بعنن عل بنننى ا عد بل بن ا غب مدو بذا بعنن عل ا
غر بب عك بل عم ا مه رل بع بن بل معو غج عر الكريمممة: اليممة مممن ] يسممتفاد21[السممجد ة:)) بي

 تؤخذ؟ أين من المصائف ب من به يبتلي فديما وجل عز  الله حكمة بديان
يرجعون. : لعلمهمالطالف ب
ذمنالشديخ كقوله: وهذا))  يرجعون ... لعلهم (( ولنذيقنهمقوله:  : 

بر بهنن بظ مد ((  بسننا بف عل رر غفنني ا ببنن عل غر ا عحنن بب عل بمننا بوا عت غب بب بسنن غدي بك عينن غس بأ رنننا ال
عم مه بق غذي مي بض غل عع غذي بب رل ملوا ا غم عم بع مه رل بع بن بل معو غج عر ].41[الروم:)) بي

لما الخر ة؛ عذاب إلى ينسف ب ل الدنديا عذاب الكريمة: أن الية فوائد ومن
طرفممي فممي كلهما يعني أكبر، وذاك أدنى فمهذا العظديم الفرق من بدينمهما

ضا تفضديل اسم وأكبر تفضديل اسم أدنى لن نقديض، أدنممى ينسممف ب هممل فممإذ
ضيستفاد  ولمهذا... ل ل شيء؟ أعلى إلى  شيء أن الكريمة الية من نقول: 
الخر ة. وعذاب الدنديا عذاب بدين العظديم الفرق الدنديا، عذاب

(( لعلهملقمموله:  الكممافر مممن التوبممة الكريمة: قبول الية من ويستفاد
.)) يرجعون
(( لعلهننملقمموله:  اللممه؛ حكمممة الكريمممة: إثبمما ت اليممة ذمممن ويسممتفاد
الحكمة. هو والتعلديل (لعل) للتعلديل  فإن)) يرجعون

ضا: إثبا ت الكريمة الية فوائد ومن (( دونلقوله:  الخر ة؛ في العذاب أيض
. الخر ة عذاب به المراد  فإن)) الكبر العذاب

عنتعالى:  قال ثم بم بو مم ((  بل عظ عن بأ رم بر غم رك غت مذ بيا غه غبيآ رب رم بر بض مث بر عع بها بأ عن بع
علممى كممان مممن الكريمة: أن الية من ] يستفاد22آخره[السجد ة: إلى)) 
 وهمما)) أظلننم (( ومنلقوله:  منه؛ أظلم أحد يكون ل فمهو الوصف هذا
تعممالى: فقممال هممؤلء غدير في جاء ت العبار ة هذه منثل أن وهي مسألة هنا

عن بم بو مم ((  بل عظ عن بأ رم بع غم بن بد بم غج بسا غه بم رلنن عن ال بر بأ بك عذ بهننا مينن مه غفي مم عسنن ))   ا
 وهنمما)) كنذبا الله على افتر ى ممن أظلم (( ومن] 114[البقر ة:

ممننن أظلننم ( ومنالسممنة:  ففي النصو ص هذه بدين الجم ع إلى نحتاج
فديممما ذكرنمما النصممو ص؟ هممذه بديممن نجممم ع  فكديف) كخلقي يخلق ذهب
(( ومننن اليممة نقممول: إن الول: أن وجمهدين: الوجه بأحد الجم ع أن سب ق
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(( ومممن فممإن الظلممم لمهممذا مساو أو مشارك يوجد ل أنه تفديد  ل)) أظلم
لن الظلمديممة في ماذا؟ في )) اشتركا ممن أظلم )) (( ومن ممن أظلم

إن نقممول النثمماني: أن والمموجه وجممه، هممذا الظلممم فممي يكمون ما أعلى هذا
ذكننر ممننن أظلم (( ومن هنا يعني نوعه من تحته لما بالنسبة الظلم
تكرين مممن يكون ما أظلم هذا  يعني)) عنها أعرض ثم ربه بيآيات دذ ضممم ال
ذكممر مممن بخل ف هممذا نقممول ذلممك، أشممبه ممما أو البعممض عممن أعممرض ثممم ضذ

تدية ذم دل عن نوعه، من تحته لما بالنسبة بماذا؟ الظ بم مم ((  بلنن عظ عن بأ رمنن بع غم بننن بم
بد غج بسا غه بم رل منمم ع ممممن الشممدياء من شيء من ع في أظلم أحد ل )) يعني ال
يقممال: أن وجمهدين: إممما بأحد الجواب فصار فقس، هذا وعلى الله مساجد

ذكر من على  القبول... الكريمة الية ؟... الله بآيا ت ضذ
العراب. في : نوعدينالطالف ب
العراب. في نوعدين له المعنى : منالشديخ

مممن أي من التذكدير يقبل أن يجف ب النسان الكريمة: أن الية فوائد ومن 
تكره.  دذ

...: الطالف ب
ذكر...  : ل الشديخ تكره ممن قال ما ضذ تكممره أو الرسممول دذ إذا فلن، أو فلن دذ

القبول. علديك فالواجف ب جمهة أي من التذكدير أتاك أو التذكدير وق ع
الجمهممل؛ علممى منممه أقبح العلم بعد العراض الكريمة: أن الية فوائد ومن
دذكر أن الظلممم أعظممم هممذا جعممل تعالى الله لن ذرض، ثممم ضتمم مممن لكممن ضتعمم

أهون. فمهو تذكدير بدون أعرض
غمن (( إنالقوله:  العمل؛ جنس من الجزاء الكريمة: أن الية فوائد ومن

)). منتقمون المجرمين
ايش؟ بمها التذكدير بعد الله آيا ت عن العراض فوائدها: أن ومن

: إجرام.الطالف ب
رنالقوله:  : إجرام؛الشديخ )). المجرمين من (( إ

ضا اللممه إلممى النتقممام إضممافة الكريمة: جواز الية فوائد ومن لقمموله: مقديممد
منتقممم بممأنه اللممه عن الخبار  يعني)) منتقمون المجرمين من (( إنا

ضا لكن )). منتقمون المجرمين من (( إنابقوله:  مقديد
هنا الجم ع  فإن)) (( منتقمونلقوله:  الله؛ عظمة فوائدها: إثبا ت ومن

للتعظديم.
مممن يكممون مما أعلممى فممي وأنممه القممرآن الكريممة: بلغمة الية فوائد ومن

منمهممم إنمما يقممل  ولم)) المجرمين من (( إنالقوله:  والفصاحة؛ البلغة
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والفائمد ة مجمرم، هممذا الولممى: أن فائممدتدين: الفائممد ة نستفديد أن أجل من
. المجرمدين من وغديره يعمه الحكم أن النثاندية،

من يستفاد آخره  إلى)) الكتاب موسى آتينا (( ولقدتعالى:  قال ثم
الكتاب موسى آتينا (( ولقد موسى رسالة الكريمة: إثبا ت الية هذه
مؤكممد ة الجملممة  لن)) آتينننا ((ولقدلقمموله:  الرسممالة؛ هممذه  وتأكديد))

المقدر. و(قد) والقسم اللم مؤكدا ت بنثل ث
ضا رسول والسلم الصل ة علديه موسى فوائدها: أن ومن الشك يجوز ل حق
في تكن ل ح ق هذا أن )) يعني لقائه من مرية في تكن لقوله: (( فل فديه؛
الممذي التقمدير علممى وهمذا حصممل، المذي هممذا لموسى حصل أنه من شك

ضا منه: أن فديستفاد المؤلف قاله ما على أما ذكرنا علديممه اللممه صلى محمد
موسى. يلقي سو ف وسلم
: (( وجعلناهلقوله هدى؛ كالقرآن التورا ة الكريمة: أن الية فوائد ومن

ضة  لكن)) هد ى ضة هداي هنند ى (( وجعلننناه إسرائديل ببني بمن؟ مخصوص
.)) إسرائيل لبني

المهممدى نطلممف ب أن لنا ينبغي ل أنه إلى الكريمة: الشار ة الية فوائد ومن 
ء ىلقمموله:  التممورا ة مممن بعنثممة بعممد دمممن  أممما)) إسننرائيل لبننني (( هد

ذمن القرآن هو لمهم فالمهدى الرسول الكريمة.  الية فوائد نعم. و
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